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Господин капитан, господа офицери и преподаватели. Изминаха шест години и ние си 
отиваме. От онзи детински ентусиазъм, който носеше всеки един от нас, не е останала нито 
следа. Всичко е рухнало. Ние си отиваме и една голяма част ще мине под безрадостния 
пряпорец на безработните, останалите ще си наложат компромиси, които ще имат съдбо-
носно значение за целия им живот, но не може да се избира — те ще бъдат компромиси 
за хляб. И ето днеска се събираме за последен път да си подадем ръцете, събираме се, 
защото едва ли ще се видим някога, събираме се да кажем нещо, не да укоряваме, а да по-
правяме, не да създаваме злоби, а да изкореним техните поводи, не да пием, а да открием 
душите си.

За първи път аз ще мога да се явя от името на моите другари, от името на това свещено 
„ние“, което ще ни свърже навеки, от името на шестте години, от името на взаимното тегло, 
от името на взаимната радост.

Аз искам да ги оправдая тогава, когато бяха обвинени, защото наистина не бяхме само 
ние виновни. Искам да разбия предубеждения, искам да докажа, че с формули не се уп-
равлява една душа; искам да ви разясня защо ние сме толкова далече от вас и защо ще 
бъдат още по-далече тези, които ще дойдат подире ни. Аз искам да разясня именно на вас, 
наши бивши началници, за да не сте учудени, за да не ни сочите вашия пример на минало-
то, защото оттам произлизат всичките противоречия, оттам е и онзи конфликт, който днес е 
по-осезателен от всеки друг път.

Ние не можехме да бъдем това, което вие сте били, не от някаква индивидуална особе-
ност, а по чисто атавистични причини. Вие ни сочехте вашите лишения в миналото и с тях 
искахте да ни дадете импулс. Вие ни сочехте условията, при които сте работили, и се уди-
влявахте на някаква наша капризна претенциозност. Не се удивлявайте! У вас небето беше 
по-светло. Вие вярвахте в неща, които нам днес се виждат смешни. Ние едва ли вярваме в 
нещо. И не сме виновни за това. У всеки един ту по-плитко, ту по-дълбоко има страх. В своя 
сън ние дори чуваме кошмарния грохот на стъпки от безработни върволици.

Това не са поетически форми, това е една действителност, която не търпи никаква 
илюстрация, защото излиза фалшива, малко хилава. Вие ни учехте на безпартийност: вие 
ни сочехте единствен стимул — България, — но ние знаем, че този стимул, колкото и да е 
мил, не облекчава суровите закони в борбата за хляба. Ние знаем, че ще трябва да затъ-
нем в блатото на една гибелна партизанщина, за да могат да ни подхвърлят окалян залък 
хляб.

Та можеме ли да бъдем като вас, когато сме рожби на съвсем друга епоха, на съвсем 
друг нравствен мироглед? Та можете ли да сравните съвременната болезнена чувствител-
ност с вашата?

Вие работехте пред нещо определено. Ние пред нищо. Вие се гордеехте с една дисци-
плина, която не отричам, че е лежала на съзнателна почва, но впоследствие вие знаехте, 
че тя ще ви трябва като дълг, ще ви трябва като педагогично средство. А ние? Какво щяхме 
да правим с нея? Че самото ни положение с нейна свързка не е ли пълна неопределеност? 
Ние всички дори се питаме: защо ни беше тя при това положение? Нима само за това, че 
ние отбивахме своята военна служба? Нима само за това? Наистина, твърде много е. Ако 
ли пък като основа на по-нататъшния ни живот — твърде малко е!

Дисциплината ни не беше като вашата, защото за това имаше причини. Защото ва-
шите пагони не се окачваха и снемаха така лесно, както нашите, защото вие създавахте 
нашето положение. Защото във флота бяха проверявани от дежурния офицер билети само 
на кандидатите, а не на подофицерите, защото кандидатът е бил командуван в строя от 
подофицер. Защото, когато срещнехме някой от вас, ние повече се страхувахме, отколкото 
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уважавахме. Ние ли сме виновни? Ние ли създадохме сами това положение? Не! Все съ-
щата неопределеност. Вие ни укорявахте, че се движим в лошо общество, а помислил ли е 
някой за причините? Какви бяхме ние навсякъде? И в миноносците, и във ведетите, и тук, 
и там? Не бяхме ли наравно с всички моряци? Ще кажете, че пред дисциплината всички 
сме равни? И все пак ние сме друго от тях, всичко се отражава много по-контрастно, много 
по-осезателно. Именно този пункт трябва да се вземе под внимание, за да не се учудвате 
после.

Ние излязохме от училището едни, сега сме съвсем други… Понякога някои от вас ни 
наричаха ваши юнкери. Тогава ние се радвахме простодушно. Имаше хора, на които това 
им беше идолът. Днеска никой не се радва. Не искаме дори юнкерската дисциплина, която 
е осъществима само в теоретичните курсове, защото знаем, че ако бяха и те на наше мяс-
то, щяха да бъдат като нас. Защото ние видяхме много повече през последните три години 
от тях и затова всеки един от нас ще знае повече от тях.

Ако не е вярна тезата ми, че в създадените условия трябва да търсите вината, а не в 
нас, ще излезе, че ние идваме тука една особено неподатлива материя, как да кажа, една 
особена класа, която би била все съща навсякъде, но сами виждате, че това е съвсем нео-
босновано. Тогава? Мисля, че съм прав.

Ние заемахме длъжности, изпълнявахме ги съзнателно и доблестно. Когато имаше 
нужда, работехме непосилно, с любов и увлечение, с едно себеотрицание, което заслужа-
ва похвала. Но вътрешният ни живот все пак носеше белега на тягостни отношения, съз-
дадени от една крива формула — че ние сме войници, че ние сме деца. Принципиално тя 
е вярна, но с принцнпиалности нещата не се поправят. Не отричам, че имаше хора, които 
напълно ни съчувствуват, но те най-малко бяха от онези, които трябваше да бъдат.

Ние напуснахме теорията с разцъфнали души, а сега има тъмнина, има и протест.
Това е ведри щрихи, което трябва да се каже. Не толкова за нас, колкото за тези, които 

ще ни последват. Разбирате ли, не защото е свойствено да се обвинява, а по необходи-
мост.

Има и за какво да благодарим. Ние не сме непризнателни. Ние сме признателни за 
самостоятелността, която ни се възлага в практиката, с която именно се отличаваме от дру-
гите технически училища. Но за съжаление и тук има да се добави нещо. При този тригоди-
шен курс ние можехме да получим много повече, ако бяхме използувани по-целесъобразно. 
Често пъти времето ни е било ангажирано за съвсем други неща, които нямат нищо общо 
с техниката.

Ние трябва да благодарим на нашите преподаватели, които от своя страна вложиха 
всички усилия, за да създадат от нас техници от първи разред. Въпреки че в програмата 
влизат твърде стари неща, всеки един от тях вложи максимум усилия, всеки един от тях 
предаваше с увлечение, с истинска симпатия към тази нова младеж, която утре ще бъде 
техен проводник, техен изразител от големия град до най-затънтената паланка.

Та кой може да забрави вдъхновението на господин Генова при предаване на функци-
ите; кой може да забрави този пламък-любов, неведнъж блеснал в очите му? Можем ли да 
забравим неговите прости примери, с които той обединяваше цялата математика, заключа-
ваше времето, пространството и неизвестните величини!

Можем ли да забравим методите на г-н Давидова, с които той напрягаше вниманието 
ни, защото имаше да чуем действително нещо ново, нещо от първа необходимост за нас 
като бъдещи техници, хумора му и още какво ли не. „Как только появился двигатель Дизел 
— техника обърналась с краками нагоре“ — и ето вниманието е приковано, за да се усвои 
материята в прецизни подробности.

Кой не помни цикъла на Карно и завидната логичност на господин Койчо Георгиев, 
неговата математическа безпогрешност, думите му — отмерени сякаш с темпа на всеки 
процес, с ритъма на машините? Кой не помни г. Стефанов, картинната география на г-н 
Атанасова?

В коя душа няма по някой спомен от всяка лекция, от всеки преподавател! Ние ви благо-
дарим, ние ви адмирираме, наши учители, и ще заключим в сърцето си една признателност 
завинаги.

Господин капитан, господа офицери и преподаватели, ние се разделяме. Нека се разде-
лим простени. Ние не искахме днес да огорчаваме, искахме да поправяме. Защото дейст-
вително е необходимо, защото иначе с грядущите ще имате конфликти, конфликти, непро-
явени в реален смисъл, но вътрешни, дълбоки, трагични.
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Безсмъртието си Никола Йонков Вапца-
ров постигна абсолютно сам в борба със 
„скован от злоба свят”. Той сам определи 
своето място в гигантската борба за нов, 
по-справедлив живот и се превърна в ново-
временен  Прометей, възправен срещу на-
силието:

       
Зная свойто място във живота
и напразно няма да се дам.
Честно ще умра като работник,
в боя ни за хляб и свобода.
      
На 23 юли 1942 г. в мрачен, злокобен ту-

нел на човешката ненавист,  отеква залп. 
Коварен залп, който отнема живота на го-
лемия син на майка България, антифаши-
ста, поета, Моряка Вапцаров. На този ден, 
Човекът, който написа „Песен за човека” и 
сам изживя живот като песен, отплава в без-
смъртието с песен на уста. 

„С какво ще щурмувате, моля?
С куршуми!...”

       
Песен и Вяра не могат да бъдат разстре-

ляни!
Едва 15 годишен юноша, синът на гор-

дите върхари и хайдушки мури на Пирин, 
се отправя към изгрева на слънцето, за да 
свърже съдбата си с родното Черно море.

Шест годишния период на обучение  на 
Вапцаров в Морско училище оказва изклю-
чително значение за възмъжаването и каля-
ването му като личност, като поет, като па-
триот. Суровите воински дисциплина и дух 
определят неговия верен курс в живота, в 
човека и морето. Морето калява чувството 
му за дълг и родолюбие и му дава онази 
душевност, която го извисява в поезията и 
нравствеността. И в най-ранните си стихове 
за морската стихия  Вапцаров достига забе-
лежителна картинност, която ни впечатлява 
и до ден днешен:

            

Танцуват вълните в кипежа си вечен,
заливат скалистия бряг.
Замират...отново с нечувана песен
Стихийно се пускат във бяг.

Поезията, неговите буреносни Импресии 
за морето, родени сред вълните на борда 
на  корабите „Стефан Караджа”, „Камчия”, 
„Бургас”, торпедоносеца „Дръзки”, ги пре-
връщат в песни – волни като вълните и без-
компромисни като бурите.

Откровението на Моряка при сбогува-
нето си с Морето разкрива любовта, която 
верният син на Пирин питае към него и не-
говите чеда:

“Защо не ме люлееш, защо не гърмиш, 
защо не чупиш мачтите ? Аз искам за по-
следен път да изпитам силата на твоя-
та стихия. Искам за последен път да ме 
покръстиш с бурята, която жадувахме с 
моите другари…Прощавай, мое хубаво, 
родно Черно море”.

От „трюмовете пълни с лепкав мрак”, жи-
вотът на Вапцаров продължава  „под без-
радостния пряпорец на безработните” в 
един „скован от злоба” свят.  В коварството 
на този свят той изповядва пред баща си: 
„Освен хляба си, който изкарвам, трябва 
ми и друг хляб” . Това откровение опреде-
ля съдбата на бъдещия антифашист, който 
обича „живота с грубите лапи челични”  И 
не само обича, а всеотдайно се включва в 
безмилостно жестоката борба за човешки 
правдини.

На 23 юли 1942, в 11 часа съдът произ-
нася присъда № 509, с която... ”в името на 
Негово Величество Борис ІІІ, Цар на бълга-
рите” Вапцаров и петимата му съратници, 
се осъждат на смърт чрез разстрел. Нека 
си повторим последните думи на Вапцаров 
пред страшния съд: „ Аз действувах с пъл-
но съзнание, че служа на своята родина. Не 

БЕЗСМЪРТИЕ
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се разкайвам за нищо. Милост от никого не 
моля”. Да си припомним ли, че три дни пре-
ди произнасянето на присъдата, гробовете 
вече са били изкопани. Верен на природата 
си, фашизмът осъществява коварното си 
дело.

В 14 часа на фаталния ден, Вапцаров на-
писва последното си стихотворение, което 
скоро след това ще се превърне в  химн в 
световната поезия:

„Разстрел, и след разстрела.....
........................................................
Но в бурята ще бъдем пак със тебе,
народе  мой, защото те обичахме”

На 33 години Христос бе разпънат на 
кръст за вярата си в Бога.

На 33 години Вапцаров бе прострелян 
„за вярата, че утре живота ще дойде по-
хубав от песен...”. 

Каква сила на духа, трябва да притежава 
човек, какво себеотрицание, какво мъжес-
тво и вяра в идеите които изповядва, за да 
възкликне: 

„Но да умреш, когато  се отърсва 
земята от отровната си плесен,        
когато милионите възкръсват, 
това е песен, да, това е песен!”

Страхът от възмездие принуждава при-
съдата да бъде изпълнена в деня на про-
изнасянето й. Преди да поставят маските 
на жадните за живот очи, над стрелбището, 
като послание, се чува възгласът на обре-
чените: „Да живее независима и свобод-
на България!”. Куршумът секва живота им, 
но ехото на крилатите слова още се носи в 
ефира. Каква ти е орисията, многострадал-

на Българио, да убиваш верните си сино-
ве, да убиваш поетите си за човешките им 
убеждения? Да  изброяваме ли жертвите, 
които вместо пистолет стискаха в десница-
та си писалка? 

В паметта на човечеството още звучи  от-
кровението на световно известната поетеса 
Арис Диктеос, казани по повод Вапцаров: 
„Още дълго време подрастващите поко-
ления ще черпят от неговата поезия ду-
ховна чистота, дълбок и действен хума-
низъм и нравствена сила...”

Носителят на Нобелова награда за мир, 
италианският поет Салваторе Каузимодо 
възкликва: „...Народи, които имат лично-
сти като Никола Вапцаров растат в очите 
на света...”

Така ли е, читателю? Сложи ръка на сър-
це и сам си отговори! Моят отговор е след-
ния:

 „Разстрел, и след разстрела”  -- Знаме
и Зов и Песен за човека,
и Слово – неугасващ  пламък
изгрял в сърцата ни вовеки.

 „Разстрел, и след разстрела” – Вечност.
Любов и Вяра не умират!
Безсилни са за теб картечи
бунтовно чедо на Пирина.

Затуй е „просто и логично”,
че няма за герой забрава,
че все по-крепко те обичам
с любов по-жарка от жарава.

Инж. корабоводител  Васил Дачев
от випуск ”Вапцаровски” 

на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”,
член на инициативния комитет за 

честване юбилея на поета.





Ние се грижим за Вашите товари!
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Уважаеми г-н областен управител, уважаеми г-н кмет на град Варна, г-н началник на 
ВВМУ „Н. Вапцаров”, драги съорганизатори – г-н директор на РИМ - Варна, почитаеми 
домакини - г-н  директор на Археологическия музей, скъпи колеги и приятели, дами и 

господа!

Чувствам се щастлива от факта, че уникална изложба като “Реликви от наследството на 
Никола Вапцаров” гостува в зала „Одесос” на Варненския археологически музей. Защото 
Варна е задължителна спирка за всяка престижна изява, свързана с Вапцаровото жизнеби-
тие. В този град младият банскалия, пиринското чадо Вапцаров, се сроди с метежния дух на 
Морето, тук той се преобрази в модерен творец, напипал пулса на машините, разчел безпо-
грешно ритъма на техническия ХХ век, за да изрече по-късно категоричното: „Романтиката 
е сега в моторите”. Затова е обяснимо, че една от най-богато представените теми в изложбата 
ни е срещата на поета с Морето, курсантските години в ММУ-Варна, мъжките приятелства 
за цял живот, ръкописите на 
стиховете, писани в корабния 
кубрик или на палубата, под 
едрите звезди на Фамагуста...
Сродяването с морето и маши-
ните е осезаемо в ръкописите 
на великолепните „Импресии 
от парахода „Бургас”, в които 
преживяваме тръпката от сре-
щата с Александрия, остров 
Митилин, остров Марма и, 
разбира се, с родното Черно 
море. В морските пътеписи, 
записани в „Синята тетрадка с 
надпис „Морска учебна част”, 
в малко познатата си талант-
лива белетристика, Вапцаров 
още през далечната 1930 г. из-
повядва, че желае „покръстване с бурята”! И неслучайно тъкмо той е избран за поетическия 
говорител на младите курсанти, както свидетелства фактът, че химнът на випуск 26 на ММУ 
принадлежи на перото на поета... „Морето, този стар дявол”, както го наричали морските 
вълци на любимия Аугуст Стриндберг, завинаги обсебва душите на българските курсанти, 
защото те вече са познали „трепета на морския човек”. Поетът се признава в любов на Мо-
рето по следния изразителен начин: „Душите ни ще останат завинаги заключени – нашите 
души, напоени от бисерните капки на твоята влага, душите, закърмени с буря, душите, в 
които вилнее един непрестанен бунт... бунтът на младостта, бунтът срещу тесните хори-
зонти, бунтът срещу тесните души”. С други думи, той, Морският Човек, според Вапцаров 

Слово на г-жа Катя Зографова, 
главен уредник на къща-музей 

„Н. Вапцаров” – София
при откриването на изложба 

„Реликви от наследството на Никола Вапцаров”
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е синоним на „непокорния, нешаблонния човек” /както пише с проникновение в реферата 
„Морето”, един от експонатите ни в настоящата изложба/... Тогава - не е ли морският човек 
най-яркото въплъщение на разбунтувания, на свободния човешки дух? А това е знакова Ва-
пцаровска характеристика! Тъкмо затова в емблематичните “Моторни песни”, представени 
тук в централната витрина, са подбрани няколко от екземплярите за онези  доверени прия-
тели, заради които поетът, въпреки забраната на цензурата, е вписвал саморъчно опасната 
думичка “Свобода” във финала на стихотворението „Огняроинтелигентска”... 

За да изразя вълнението си от факта, че преоткриваме Вапцаров в годината на неговата 
100-годишнина, в достолепното пространство на един от най-престижните български му-
зеи, където се съхранява най-старото злато в света, ще използвам една метафора на великия 
поет Збигнев Херберт, а именно, че тук аз се чувствам като “апостол в служебно пътуване”. 
Малък апостол на нетленната Вапцарова Вяра! 

И така, скъпи гости, дойде моментът да призная, че изложбата ни е амбициозна, че това 
е различната, необикновената изложба. Патосът й е – да преоткрием Вапцаров като духов-
на личност, отворена към света и идеите, да разпознаем в Огняроинтелигента истинния 
европеец Вапцаров. Защото той никога не позволи Огнярят да доминира над интелигента в 
неговата личност. И нека сега чрез „Реликвите...” се срещнем с ансамбловия творец – поет, 
драматург, пътеписец, критик на литературата, театъра, изобразителното изкуство, детски 
поет... Всичко това е Многоликият Вапцаров. Тази малко позната страна на творческата му 
личност изразяват неговите култови ръкописни тетрадки – Сивата и Синята, знаменитата 
предсмъртна “Сампа”, която имах честта да получа за музей „Вапцаров” в недългото си, 
5-годишно уредничество, най-символните вещи и снимки от последния му дом в София. 
Всъщност цялата автентична атмосфера на софийския музей на поета с неговите безценни 
притежания е напълно „пренесена” и постигната отново тук... И ето, на новото място Вапца-
ровите реликви започнаха да разговарят, да водят диалог, да градят неочаквани контексти, 
да общуват активно помежду си и, надявам се с вас, изкушените зрители... И може би за-
щото работихме с много любов, отдаденост и професионализъм, блазня се да мисля, че сме 
постигнали и нещо повече – да извадим на светло, да избършем от прахта, както би казал 
Вазов, и да ви поднесем неизвестни, подминали или просто незабелязани, но красноречиви 
епизоди от Вапцаровата сага – от забранената тема за харамията Йонко Вапцаров – до мъ-
ничката, но обдарена с важно послание визитка на поета, която му подаряват в знак на обич 
и признание, като своеобразен бонус печатарите, извадили на бял свят единствената стихо-
сбирка на Никола Йонков – „Моторни песни”. От този почти незабележим експонат всъщ-
ност става ясно, че неизвестните хора от фабрики и канцеларии, са открили и разпознали 
Вапцаров като своя поет още в момента на появата на бял свят на малката му и единствена 
стихосбирка...

 Изложбата съдържа реликви от Вапцаровото наследство, сред които са около 20 от 
най-ценните ръкописни тетрадки и бележници на поета, също толкова художествени произ-
ведения и вещи от фондовете на музея, които се показват за първи път, двойно повече малко 
репродуцирани или почти неизвестни снимки. Другите акценти са Почетната световна на-
града за мир, заедно с изключително живите, писани на банскалийски говор писма на баба 
Елена до Бойка Вапцарова. И още - неудобните приятелства на поета, най-красноречивото, 
затова и потулено, с низвергнатия от Партията Жендов... Оригиналните записи /за последен 
път: на 7 Вапцарови творби, включително „Прощално” и „Предсмъртно” /”Сампа”/, „Кафя-
вата” тетрадка с безспорния шедьовър „История”, „Розовата” с прекрасната детска поемка 
„Влак” и, разбира се, няколко знакови морски тетрадки, албуми и бележници, както и крас-
норечивата снимка на баща и син Вапцарови на царската моторница в Евксиноград, едно от 
най-новите дарение на софийския музей, която се показва публично за първи път, по прос-
тата причина, че приятелството на Йонко Вапцаров с фамилия Кобургготски бе тема-табу 
във времената на соца. Ранните любови на Вапцаров и стиховете, породени от тях, записани 
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в юношески албуми. И забележете - хрониката на Вапцаровата любовност е проследена в 
своята вълнуваща цялост и непрекъснатост, защото поетът остава влюбен от началото и до 
самия край на живота си. А това е красиво и феноменално случване дори в историята на 
световната литература: преди разстрела, в адските часове, когато на времето барутно писто-
летът е опрян в челото му, той успява да пише и да обича талантливо!.. И според мен един 
от поразителните факти е, че абсолютно последната, окончателната дума във Вапцаровото 
творчество е - ...”обичахме”. Не дума за мъст, за въздаяние към врага пред смразяващата 
казън, а изповед за обич към любимата жена и към любимия народ. Мисля си, че дори само 
заради тази невъобразима психологическа способност поетът е навеки неотнимаем от сър-
цето на българския народ! А един от десетките световни автори, оставили възторжени изре-
чения за него, Едуардас Межелайтис, е изрекъл следното: „...началото на нашите търсения 
са положили мъчениците и светците на поезията, такива като Лорка и Вапцаров. Поезията 
е била и си остава подвиг...” Животът и смъртта на поета също бяха мъченичество и подвиг, 
нали? 

 Ето затова нашият екип: аз, Катя Зографова – автор и куратор, Ивелина Велинова – ху-
дожник и Люблина Желева – пи ар на НЛМ, всеотдайно създадохме и подредихме заедно с 
варненските колеги, изложбата, която световният поет антифашист Никола Вапцаров наис-
тина заслужава!
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Випуск „Вапцаровски”
постъпили 1948-49-50-51 г.
завършили 1953-54 г.

ПРИВЕТСТВИЕ

Уважаеми Вапцаровци,
Бързото развитие на страната след Втората световна война наложи 

развитието на военния и търговски флот. С оценка на тази необходимост, бяха 
призвани талантливи младежи, които да постъпят във НВМУ „Н. Й. Вапцаров”. 
Благодарение на упорит труд и ентусиазъм, младежите се обучаваха на 
съвременни морски науки и са сред пионерите в обновяването на военния и 
търговски флот на България. Мнозина от тях станаха „първи” в много области 
на мореплаването. 

Уважаеми Вапцаровци,
На днешния ден (23.07.1953 г.) Вие получихте първо офицерско звание. 

Датата не е случайна – през 1942 г. на същия ден бе убит нашият патрон, 
превърнал се в синоним на борбата за справедливост. 

През настоящата година се навършват 100 години от рождението на 
Никола Вапцаров. Изграденият организационен комитет за почитане на юбилея 
е изготвил план за основните мероприятия, които се провеждат, а кулминацията 
ще бъде на 07.12.2009 г. при подобаваща тържественост. Уверен съм, че като 
Вапцаровци, ще се включите активно в организирането и провеждането на 
тържествата.

От името на Управителния съвет на Асоциацията на възпитаниците на 
Морско училище най-сърдечно Ви поздравявам с годишнината от завършването 
и Ви пожелавам здраве, бодрост и дълголетие!

Честит празник!

Председател на на УС на АВМУ
Кап. Петър Тухчиев

23.07.2009 г.
Варна

ААААААААА АА  ААААААААААААА АА 
АААААА ААААААА
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Информираме Ви, че във връзка с изискванията на Закона за отбраната и 
Въоръжените сили на Република България, Правилника  за неговото прилагане 
и указите на Президента на Република България, настъпиха промени в 
ръководството на Военноморските сили, длъжностите на висшия команден 
състав и наименованията на структурите, както следва:

1. Щабът на Военноморските сили се трансформира в „Щаб по подготовката 
на Военноморските сили”.
2. Длъжността „Командващ на Военноморските сили” се трансформира в 
„Началник на Щаба по подготовката на Военноморските сили”;
3. Длъжностите „Заместник-командващ на Военноморските сили” и 
„Началник на Щаба на Военноморските сили” се съвместяват в длъжността 
„Заместник-началник на Щаба по подготовката на Военноморските сили”.
4. Протоколният списък на Щаба по подготовката на Военноморските сили 
се променя по следния начин:

4.1.  Контраадмирал Пламен Манушев е началник на Щаба по подготовката 
на Военноморските сили.

4.2. Комодор Румен Николов е заместник-началник на Щаба по 
подготовката на Военноморските сили. 

4.3. Комодор Емил Ефтимов е командир на военноморска база Варна.
4.4. Комодор Георги Мотев е командир на военноморска база Бургас.

 Информираме Ви, че висши офицери от Военноморските сили са 
назначени на длъжности в Министерство на отбраната:

1. Вицеадмирал Минко Кавалджиев е назначен на длъжността „Заместник-
началник на отбраната”.

2. Контраадмирал Георги Георгиев е назначен на длъжността „Заместник-
командващ на Съвместното оперативно командване”.

3. Комодор Георги Фиданов е назначен на длъжността „Директор на 
Дирекция „Стратегическо планиране”.

4. Комодор Димитър Денев е назначен на длъжността „Директор на 
Дирекция „Логистика”.

ЩАБ ПО ПОДГОТОВКАТА НА 
ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ
ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА
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ААААААААА АА  ААААААААААААА АА 
АААААА ААААААА

До Вицеадмирал Минко Кавалджиев
Заместник-началник на отбраната
София

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

Уважаеми вицеадмирал Кавалджиев,

Управителният съвет на Асоциацията на възпитаниците на Морско училище и нашите 
членове от градовете Русе, Бургас, София, Ловеч и Варна, най-сърдечно Ви поздравяваме 
с издигането Ви на отговорния пост „заместник-началник на отбраната”! Вие заслужихте 
новото си назначение с денонощна работа за утвърждаването на ВМС като съществен фактор 
в състава на Въоръжените сили на Българската армия.

Уверени сме, че Вашите възможности за подкрепа на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” се 
увеличават и Вие ще останете един от основните спомоществователи за оцеляването на 
военноморското образование.

По случай 125-годишния юбилей на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”, Вие имахте основна роля 
в изграждането на Алеята на преподавателя в Морско училище, Алея, която няма аналог в 
другите учебни заведения в страната.

Сигурни сме, че на новия си високоотговорен пост ще продължавате да подкрепяте 
нашите инициативи за благото на морските образование и професия в България и ще 
разчитаме на Вас и в бъдеще!

Желаем Ви крепко здраве, висок боен дух и пословична работоспособност във Вашата 
дейност!

Честито !
Председател на АВМУ
Кап. Петър Тухчиев

Членове на УС на АВМУ:
Кап. Георги Генчев
Контраадмирал Георги Георгиев
О.р. Кап. І ранг Михаил Йонов
Кап. І ранг Димитър Ангелов
О.р. вицеадмирал Илия Попов
К.д.п. Продан Раданов
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ААААААААА АА  ААААААААААААА АА 
АААААА ААААААА

До Контраадмирал Георги Георгиев
Заместник-командващ 
на съвместното оперативно командване
София

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

Уважаеми контраадмирал Георгиев,

Управителният съвет на Асоциацията на възпитаниците на Морско училище и нашите 
членове от градовете Русе, Бургас, София, Ловеч и Варна, най-сърдечно Ви поздравяваме 
с издигането Ви на отговорния пост „Заместник-командващ на съвместното оперативно 
командване”! Вие заслужихте новото си назначение с упорита работа като Началник-щаб 
на ВМС. Като член на Управителния съвет на АВМУ, Вие правите невъзможното като 
съчетавате отговорните си служебни задължения с дейността Ви като заместник-председател 
на АВМУ.

Вие ни подпомагате и в списването на „Бюлетин, издание на АВМУ, съвместно с ВВМУ 
„Н. Й. Вапцаров” и Студентския съвет” чрез актуални новини и статии, които представят 
българските ВМС пред морската общественост и нашите колеги от НАТО.

Уверени сме, че Вашите възможности за подкрепа на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” и 
Асоциацията на възпитаниците на Морско училище се увеличават и Вие ще останете 
един от най-активните членове и спомоществователи за оцеляването на военноморското 
образование.

Сигурни сме, че на новия си високоотговорен пост ще продължавате да подкрепяте 
нашите инициативи за благото на морските образование и професия в България и ще 
разчитаме на Вас и в бъдеще!

Желаем Ви крепко здраве, висок боен дух и пословична работоспособност във Вашата 
дейност!

Честито !
Председател на АВМУ
Кап. Петър Тухчиев

Членове на УС на АВМУ:
Кап. Георги Генчев
О.р. Кап. І ранг Михаил Йонов
Кап. І ранг Димитър Ангелов
О.р. вицеадмирал Илия Попов
К.д.п. Продан Раданов14.07.2009 г.

Варна



16

ААААААААА АА  ААААААААААААА АА 
АААААА ААААААА

До Контраадмирал Пламен Манушев
Началник на Щаба по подготовката на ВМС  
Варна

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС
Уважаеми контраадмирал Манушев,

Управителният съвет на Асоциацията на възпитаниците на Морско училище и нашите 
членове от градовете Русе, Бургас, София, Ловеч и Варна, най-сърдечно Ви поздравяваме с 
издигането Ви на високоотговорния пост „Началник на Щаба по подготовката на ВМС”! 

Роден и израснал в патриотична Добруджа, постъпвате във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” и 
го завършвате успешно. Военната Ви кариера преминава от командир на бойна част, през 
Военноморска база Варна и Началник-Щаб на ВМС. Като признание за успешната Ви работа 
сте изпратен като слушател в ВМА-„Гречко”, Русия, а по-късно усъвършенствате своите 
знания и във Военноморски колеж-Нюпорт, САЩ.

Дипломатичните Ви умения са оценени и използвани за благото на Родината при 
назначението Ви във Великобритания. 

Уважаеми контраадмирал Манушев,
Назначаването Ви за Началник на Щаба по подготовката на ВМС е заслужено признание 

за дългогодишния Ви труд като морски офицер. Уверени сме, че Вашите възможности за 
подкрепа на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” и Асоциацията на възпитаниците на Морско училище 
се увеличават и Вие ще останете един от най-активните членове и спомоществователи за 
оцеляването на военноморското образование.

Сигурни сме, че на новия си високоотговорен пост ще продължавате да подкрепяте 
нашите инициативи за благото на морските образование и професия в България и ще 
разчитаме на Вас и в бъдеще!

Желаем Ви крепко здраве, висок боен дух и пословична работоспособност във Вашата 
дейност и използваме повода, за да поздравим и пожелаем на Вас и Военноморските сили 
успешно отбелязване на 130 годишнината от създаването на българските ВМС и все повече 
и по-високи успехи!

Честито !
Председател на АВМУ
Кап. Петър Тухчиев
Членове на УС на АВМУ:
Кап. Георги Генчев
Контраадмирал Георги Георгиев
О.р. Кап. І ранг Михаил Йонов
Кап. І ранг Димитър Ангелов
О.р. вицеадмирал Илия Попов
К.д.п. Продан Раданов

14.07.2009 г.
Варна
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До Комодор Румен Николов
Заместник-началник на Щаба
по подготовката на ВМС
Варна

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС
Уважаеми комодор Николов,

Управителният съвет на Асоциацията на възпитаниците на Морско училище и нашите 
членове от градовете Русе, Бургас, София, Ловеч и Варна, най-сърдечно Ви поздравяваме 
с издигането Ви на високоотговорния пост „Заместник-началник на Щаба по подготовката 
на ВМС”! 

Увлечен от морската идея, след завършване на средното си образование постъпвате във 
ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” и го завършвате успешно. Като морски офицер доказвате призва-
нието си по бойните кораби и в Щаба на Военноморска база-Варна. Като командир на базата 
постигате сериозни успехи в обучението и възпитанието на подчинения Ви личен състав. 
Издигането на сегашния Ви пост е логичен преход към последващи успехи в кариерата Ви 
на морски офицер!

Уважаеми комодор Николов,

В досегашната си дейност като командир на Военноморска база-Варна сте подкрепял 
Асоциацията на възпитаниците на Морско училище и особено нейното печатно издание. 
Уверени сме, че ще продължите да ни съдействате за укрепване и разширяване на връзките 
между Щаба по подготовката на ВМС и АВМУ

Желаем Ви крепко здраве, висок боен дух и пословична работоспособност във Вашата 
дейност!

Честито !

Председател на АВМУ
Кап. Петър Тухчиев

Членове на УС на АВМУ:
Кап. Георги Генчев
Контраадмирал Георги Георгиев
О.р. Кап. І ранг Михаил Йонов
Кап. І ранг Димитър Ангелов
О.р. вицеадмирал Илия Попов
К.д.п. Продан Раданов

ААААААААА АА  ААААААААААААА АА 
АААААА ААААААА

14.07.2009 г.
Варна
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ААААААААА АА  ААААААААААААА АА 
АААААА ААААААА

До Комодор Емил Ефтимов
Командир на Военноморска база Варна
Варна

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС
Уважаеми комодор Ефтимов,

Управителният съвет на Асоциацията на възпитаниците на Морско училище и нашите 
членове от градовете Русе, Бургас, София, Ловеч и Варна, най-сърдечно Ви поздравяваме с 
издигането Ви на високоотговорния пост „Командир на Военноморска база Варна”! 

Роден и израснал в офицерско семейство, логично продължавате традицията, като 
постъпвате във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”. След завършването му, кариерата Ви на морски 
офицер започва в Първи дивизион ПК като командир БЧ, преминавате през по-високи 
длъжности и заслужено поемате командирския пост на Военноморска база Варна. 

През годините успешно се справяте с поставяните Ви задачи и сме уверени, че и занапред 
ще получавате достойно признание за лидерските Ви качества и умения. 

Асоциацията на възпитаниците на Морско училище високо цени Вашата отзивчивост 
и умението Ви да съвместявате професионални задължения с подкрепата на морското 
образование. 

Желаем Ви крепко здраве, висок боен дух и пословична работоспособност във Вашата 
дейност!

Честито !

Председател на АВМУ
Кап. Петър Тухчиев

Членове на УС на АВМУ:
Кап. Георги Генчев
Контраадмирал Георги Георгиев
О.р. Кап. І ранг Михаил Йонов
Кап. І ранг Димитър Ангелов
О.р. вицеадмирал Илия Попов
К.д.п. Продан Раданов

14.07.2009 г.
Варна
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32, Tzar Simeon 1st str.,
      Varna 9000 Bulgaria

Phone: +359 52 609286,
  +359 52 609287
Fax:  +359 52 609288
e-mail: office@petromar-bg.com
tlx:  77 235 petrom bg 

PETROMAR PLC. was established in 1998 in Varna and till this moment it’s one of 
the major bunker suppliers and traders in Bulgaria. We are a physical supplier with 
our own barge in all Bulgarian Black sea ports – Varna, Bourgas, Nessebar, Balchik, 
as well as our Danube river ports – Rousse, Svistov and Somovit. The excellent 
service for our clients is guaranteed by our very experienced team. Our barge 
operates in the port of Varna and Bourgas as well as on the Roads and delivers 
high quality gasoil and IFO all grades.
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Global Maritime Services отговаря на 
клиентските изисквания в областта 
на международния контейнерен пре-
воз с високо качествени, надеждни, 
ефективни решения, с широкия спек-
тър на своите автомобилите, които 
могат да превозват 21 различни типа 
контейнера. Тази ефикасна мрежа от 
услуги обслужва и общи товари и дос-
тавя различни контейнерни услуги за 
типове стоки, които изискват специа-
лен транспорт. 

От създаването през 1998 Global 
Maritime Services се развива, за да 
стане една от важните компании в 
контейнерите превози в България. 
Нашата компания притежава вещина 
и има повече от 7 години опит в об-
ластта на обслужването на нашите 
клиенти.

От началото на морския превоз на 
контейнери като официален агент 
на Hapag Lloyd за България, нашата 
компания е разнообразила обхвата 

на своите дейности и сега предлага 
на нейните клиенти корабно агенти-
ране, чартиране, агентско обслужва-
не на кораби, сухоземен контейнерен 
транспорт на територията на Бълга-
рия, освобождаване на стоки от мит-
ница и други услуги. 

Варна - централен офис:  
ул.”Цар Симеон I” 32,  
Варна 9000, България  
global@gmsvar.com 
Управител  
Димитър Добрев 052/ 681180 
dd@gmsvar.com
клон София  
ул.”Позитано” 9, вх.А, ет.6, офис 20  
София 1000, България  
sofia@gmsvar.com  
Надежда Христева 02/ 9503530  
Владимир Шишманов 02/ 9803075

Global Maritime Services Ltd.
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Пламен Манушев е роден на 16 април 
1954 г. Завършил е специалност „Кора-
боводене” във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” 
през 1977 г., Военноморска академия в 
Санкт Петербург през 1986 г., щабен курс 
в Отбранителния колеж на Холандия и 
Военноморски команден колеж в САЩ 
през 1998 г. Служил е като командир на 
бойна част, помощник-командир и коман-
дир на базов миночистач, началник-щаб 
и командир на дивизион миночистачни 
кораби. Бил е началник на отделение 
„Оперативно-бойна подготовка” и за-
местник-началник щаба на Военномор-
ска база Варна. След заместник-началник 
на отдел „Бойна подготовка” в Главния 
щаб на ВМС отново се връща във вар-
ненската база, където 2 години е  замест-
ник-командир, 4 години - началник-щаб и 
2 години -  неин командир. Звание “бри-
гаден адмирал” получава през 2002 г., а 
“контраадмирал” – през 2005 г. Замест-
ник-началник на Главния щаб на ВМС по 
операциите е бил 3 години, а заместник-
командващ на флота – една. След 2 годи-
ни на дипломатическа работа – аташе по 
отбраната на Република България в Лон-
дон, през юли т.г. е назначен за началник 
на Щаба по подготовката на ВМС.

Господин контраадмирал, с какви 
чувства и амбиции заехте най-високата 
флотска длъжност?

През последните две години в Лондон 
не се разделях с моя бадж, на който освен 
звание и фамилия бе изписано „Български 
ВМС”. Целият ми съзнателен живот досега 
премина в служба в техен интерес и в ин-
терес на страната. Винаги съм се чувствал 
като един от военните моряци. Оказаното 
ми доверие щастливо ме развълнува, сбъ-
дна една моя мечта, което чувствам и като 
висока отговорност. Такива са всъщност и 
моите амбиции – да продължавам флотски-
те традиции, делото на предшественици-
те, да допринасям заедно с хората, с които 
работя, с цялото военноморско семейство, 
българските ВМС да са гарант на национал-
ната сигурност в морските пространства, да 
са достоен и пълноценен партньор на съ-
юзниците от НАТО за посрещане на съвре-
менните предизвикателства.

Радвам се, че достойни колеги получиха 
висши офицерски звания и по-високи длъж-
ности, които ме разделиха с някои и срещ-
наха с други. Доволен съм, че ВМС имат 
солидно лоби в София – трима адмирали 
и двама комодори в Щаба на отбраната, 
президентството и съвместното оперативно 
командване; че мой заместник е комодор 
Румен Николов, с когото ни свързва обща 
служба и приятелство. Имам доверие и ува-
жение към флотския щаб и съм убеден, че 
човешкият фактор притежава потенциала 
да преодолява трудности и постига цели.

Кои от традициите и достойнствата 
на ВМС през годините смятате, че и днес 
са присъщи на военните моряци?

ВМС са един от първите атрибути на 
новата българска държавност след Осво-
бождението. Вече 130 години, независимо 
от превратностите на времето, те са верни 
на националните интереси и отговорности, 
независимо от мащабите си, те са достойна 
част от въоръжените сили на страната. Ви-
сокият дух, отговорността за службата, за-
дачите, кораба и подчинените са присъщи 
и на съвременния български моряк. Мъжес-

Празнично  интервю
ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ ПОСРЕЩАТ ЮБИЛЕЯ СИ  

С ДОСТОЙНСТВО И НАДЕЖДИ 
Контраадмирал Пламен Манушев – началник на Щаба по 

подготовката на ВМС, пред списание „Клуб ОКЕАН”
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твото в морската стихия си е чисто флотско, 
традиционно качество. Вникнали в достой-
ното минало на предците, днешните воен-
ни моряци имат мотив за съзнателен про-
фесионализъм, другарство и изпълнител-
ност. Верни на традициите, днешните ВМС 
придобиват нови достойнства – например 
първопроходство в евроинтеграционните 
процеси във военната област, стремеж за 
равноправно професионално съизмерване 
с колегите от алианса, високо самочувст-
вие в една по-широка общност в страната и 
света, защитавано в международни учения 
и мисии.

Как ВМС ще посрещнат своя юби-
лей?

Отбелязването на юбилея следва уста-
новилата се през годините традиция, която 
включва и няколко нови елемента. За десе-
ти пореден път различни начинания стар-
тират в Русе – люлката на военното ни мо-
рячество, преминават през основните край-
брежни общини, за да достигнат своя апогей 
в края на Седмицата на морето в неделното 
утро на 9 август на Морската гара във Ва-
рна. Предстои полагане на венци на военни 
паметници (за първи път на устието на река 
Ропотамо на матрос Костадин Георгиев, за-
гинал през 20-те години на миналия век), 
концерти на Представителния духов оркес-
тър на ВМС, общофлотска спартакиада по 
морски спортове, в която за трети пореден 
път надпреварата с „Ял-6” е кръг от държав-
ното първенство по ветроходство. ВМС са 
съорганизатори на 69-ото издание на мара-
тона Галата-Варна, както и на за пръв път 
провеждащия се в нашия град старт (чет-
върти за годината) на Световната купа по 
плувен маратон на 10 км „Варна 2009”, кой-
то ще бъде на 8 август в залива. Традици-
онно е събранието-концерт, тържественото 
вдигане на флаговете на бойните кораби и 
присвояването на първо офицерско звание 
на випускниците на Морското училище. За 
първи път във Варна в неделния следобед 
ще се проведе церемонията по поредната 
смяна на командването на „БЛЕКСИФОР”. 
Българските ВМС за втори път (за първи 
през 2003 г. в Бургас) поемат за една година 
командването на оперативното съединение 
на черноморските държави, чиито кораби 
ще бъдат открити за посещение от гражда-
ни.

Каква е ролята на ученията от типа 
„БРИЗ” за подготовката на българските 
ВМС и авторитета им в Алианса?

За първи път през 1993 г. националното 
оперативно-тактическо учение на българ-
ските ВМС бе „отворено” за участие на чуж-
ди кораби и под името „БРИЗ” вече има 13 

издания с изключение на годините, когато 
страната ни е домакин на ученията от типа 
„Кооператив Партнър”. До 1996 г. домакин 
на „БРИЗ” е Военноморска база Бургас, а 
от 1998 г. ротационно и Военноморска база 
Варна. През годините учението има различ-
ни цели и съдържание, нарастващо ниво на 
осъществяваната подготовка и обхват на 
конкретни задачи и упражнения, като в него 
са участвали десетки чужди кораби и общо 
над 10 000 военни моряци. През 90-те го-
дини учението е в рамките и преследва це-
лите на програмата „Партньорство за мир” 
за достигане на необходимите оперативни 
способности за членство в алианса, от 2004 
г. то се провежда напълно по стандартите и 
в него участват ВМС само на държавите от 
НАТО. Днес „БРИЗ” е в официалната про-
грама за подготовката на ВМС от Морското 
компонентно командване на НАТО в Не-
апол. Ако през 1993 г. в учението се включ-
ват три кораба от две чужди държави, с 
времето техният брой се увеличава, докато 
прерасне през някои години в ново качест-
во – участие на фрегатната и противоминна 
група на Алианса в Средиземно море. 

През новото хилядолетие в съдържа-
нието на учението нараства делът на епи-
зодите, свързани с противодействие на съ-
временните рискове и заплахи на море, а в 
последните години – и на взаимодействие 
с държавни и неправителствени структури 
при различни евентуални ситуации в кри-
тичната крайбрежна инфраструктура. През 
последните три години учението предоста-
вя необходимата тактическа среда за сер-
тифицирането на първо и второ национал-
но ниво на декларираните сили за участие 
в операции на НАТО – фрегата „Дръзки” 
завърши, а базов миночистач „Прибой” е в 
тази процедура. В крайна сметка „БРИЗ” е 
апогей на подготовката на нашите ВМС за 
годината, уважаван от нашите съюзници 
елемент от подготовката им в региона, едно 
полезно, интензивно, богато на общи и ак-
туални частни задачи, типично НАТО-вско 
учение с вплетени в него гражданско-воен-
ни отношения, което има своето бъдеще. 
Това потвърди и последното му издание, 
приключило миналия месец.

Каква е съдбата на военната кора-
бостроителна програма в условията на 
криза?

Основната задача на модернизацион-
ния проект „Проектиране и строителство на 
кораб клас „Многоцелева корвета” е да оси-
гури необходимите оперативни способности 
на ВМС за участие в целия спектър от ми-
сии и задачи в международни отбранителни 
операции, в подкрепа на международната 
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сигурност и принос към националната си-
гурност в мирно време. Той е сред приори-
тетните проекти, приети с протокол № 20 
от заседание на Министерския съвет на 27 
май 2004 г. Офсетната му част е от голямо 
значение както за ВМС, така и за българско-
то корабостроене и промишленост. Старти-
рането на този проект за мен е приоритет 
от изключително значение. Никой до този 
момент не го е отменил, но разбира се, в 
условията на криза, в които се намира стра-
ната, е нормално да очакваме относително 
забавяне на стартирането на проекта.

До къде достигна процесът на модер-
низацията на морската авиация?

Изпълнението на проекта „Придобиване 
на нови вертолети за ВВС и ВМС” вече е за-
почнало и подхожда времето за изпълнение 
на частта му за ВМС. Съгласно сключения 
Договор между Министерство на отбраната 
на България и фирма „Еврокоптер” – Фран-
ция, българските ВМС следва да получат 6 
вертолета AS 565MB „Panther” като първият 
от тях ще бъде приет на 31 януари 2010 г., а 
последният – до 31 януари 2011 г. На прак-
тика това ще бъде първото ново средство на 
флота, построено изцяло по стандартите на 
НАТО. Тези вертолети са с палубно-брегово 
базиране и са предназначени за използване 
от кораби, с които в момента ВМС не разпо-
лагат. Този проект е свързан с корабостро-
ителната програма, която за съжаление все 
още не е стартирала. Два от вертолетите ще 
са специално оборудвани за изпълнение на 
задачи по търсене и спасяване на море.

Какви са непосредствените предиз-
викателства и по-далечните перспекти-
ви пред българските ВМС?

Постоянното предизвикателство пред 
българските ВМС е да поддържат нивото на 
своята подготовка в съответствие със свой-
ствените им национални задачи. Наред с 
традиционните сред тях, днес актуални са 
противодействието на тероризма на море, 
контрабандата и нелегалната емиграция, 
замърсяването на морските пространства, 
а така също оказване на помощ на населе-
нието при промишлени аварии, природни 
бедствия, търсене и спасяване на море. Ва-
жна страна на тези задачи е подобряване 
на взаимодействието ни със съответните 
граждански структури.

Ангажиментите на страната ни като член 
на НАТО и ЕС изискват от ВМС да поддържат 
адекватно ниво на оперативни възможности 
и съвместимост. През годините бе натрупан 
значителен опит в собствените ни учения, 
а така също и при участието в многонаци-
онални мисии и операции – „БЛЕКСИФОР”, 
„АКТИВ ИНДЕВЪР”, „ЮНИФИЛ”. Сериозно 

ново предизвикателство би било участието 
ни в операция под егидата на НАТО или ЕС 
против пиратството в отдалечен географски 
район. Разчетите и нивото на подготовката 
показват, че при политическо решение и ма-
териално-финансово осигуряване, българ-
ска фрегата би се справила с тази задача.

Всичко казано до тук е във функция от 
продължаването на програмата за модерни-
зация на ВМС. Нейните елементи са на раз-
личен стадий на изпълнение. Факт е получа-
ването на три фрегати и един минен ловец 
„втора ръка” от Белгия, след броени месеци 
започва практическото обновяване на мор-
ската авиация с една напълно съвременна 
машина, в ход е изграждането на брегова-
та радиолокационна система за контрол на 
корабоплаването и охрана на морската гра-
ница „Екран”. Ориентирано към бъдещето е 
получаването на други кораби „втора ръка”. 
Най-голямото предизвикателство пред фло-
та и държавата е военната корабостроител-
на програма, която икономическата криза 
очевидно ще задържи за определен срок. 
Във връзка с това е още по-важна модер-
низацията на въоръжението и оборудване-
то на фрегатите – свързващо звено в раз-
витието на флота до построяване на нови 
кораби.

Какво бихте пожелал на военните мо-
ряци по случай техния професионален 
празник?

На всички военни моряци желая много 
здраве, късмет и дръзновение за постига-
не на високи професионални успехи, само-
чувствие на наследници на славни флотски 
традиции и на достойни партньори на коле-
гите си от Алианса. На гражданските лица в 
системата на ВМС, на които в известен сми-
съл сме  длъжници, освен здраве и благо-
получие, желая да продължат с ентусиазъм 
и себеотдаване да работят за флотската 
кауза, а на уважаваните ветерани – и опти-
мизъм за бъдещото на флота, на който са 
отдали много енергия и години. На всички 
днешни и бивши военни моряци и техните 
семейства честит достоен юбилей!

Въпросите зададе
Кап. I ранг о. р. Валентин Димитров

Съвместна публикация със списание 
„Клуб ОКЕАН”
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ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” е ЦЕНТЪР ЗА 
ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ за държа-
вите от черноморския регион и ИЗНЕСЕН 
ЦЕНТЪР ЗА ИЗПИТВАНЕ за Република 
България на Института за лицензирани ко-
рабни брокери – Великобритания /INSITUTE 
OF CHARTERED CHIPBROKERS – LONDON 
(ICS)/.

Институтът за лицензирани корабни 
брокери – Великобритания е с вековна тра-
диция в обучението на корабни брокери и 
агенти в целия свят. Той е създаден през 
1911 г. от професионалисти в шипинга, с цел 
обучение кадри за корабния бизнес с висо-
ка квалификация по международно призна-
ти учебни програми.

Ръководството на Института е убедено, 
че професионализмът в шипинга е съби-
рателно понятие от задълбочени познания 

в правото, застраховането, икономиката и 
редица специфични дейности свързани с 
икономическата ефективност на експлоата-
цията на кораба.

Обучението по стандартите на Инсти-
тута има за цел да подготви специалисти 
с международно призната професионална 
квалификация, да гарантира основните по-
знания за шипинговия бизнес, да квалифи-
цира в по-тесни направления специалисти 
за шипинга, да подобрява способностите 
на обучаемите да анализират правилно ин-
формацията в шипинга и да създава ком-
петентност в международната шипингова 
комуникация.

Завършилите ICS получават сертификат 
за правоспособност „корабен брокер”, който 
се признава в целия свят. Завършилият има 
право да членува в ICS и да бъде включен в 
голямото световно семейство на професио-
налистите в сферата на бизнеса в корабо-
плаването – опериране на кораби, товари, 
екипаж, бизнес управление на кораб, ли-
цензиране, сертифицирне и застраховки в 
корабоплаването, пристанищни операции, 
основи на морското право, особености на 
счетоводството, на морското застраховане, 
както и логистично осигуряване на кораба. 

В своята учебна структура Институтът 
има клонове по целия свят, Дистанционни 
центрове за обучение и Изнесени центрове 
за изпитване.

ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” работи като 
Дистанционен център за обучение (ДЦО) и 
Изнесен център за изпитване (ИЦИ) на Ин-
ститута за лицензирани корабни брокери от 
2001 г. Училището е четиринадесето по ред 
на основаването и единственото висше учи-
лище с правото да обучава по програмите 
на Института в света.

По инициатива и с финансовата подкре-
па на възпитаника на ВВМУ “Н. Й. Вапца-
ров”, той и първенец на випуска на Институ-
та по танкер чартъринг, г-н Тодор Василев, 

Oбучение на лицензирани корабни 
брокери и агенти 

във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”

О.р. кап. ІІ ранг Станимир Колев, 
програмен ръководител на Центъра за 

дистанционно обучение
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бе установен контакт с Института и след 
одит от директора и от председателя на 
учебния борд през 2001 г. бе подписан до-
говор между капитан I ранг Михаил Йонов, 
като началник на училището и бригаден ад-
мирал в оставка мистър Алън Филипс, като 
директор на Института, който дава правото 
за обучение на всички кандидати от Черно-
морския регион във ВВМУ “Н. Й. Вапцаров” 
и получаване на сертификат за правоспо-
собност “Корабен брокер” на Института.

Обучението в 
центъра се ръко-
води от Програмен 
съвет с програмен 
ръководител г-н 
Станимир Колев 
и технически съ-
трудник г-жа Галя 
Иванова. Члено-
ве на Програмния 
съвет са всички 
преподаватели, а 
именно: препода-
вателите от ВВМУ 

“Н. Й. Вапцаров” доц.д-р Димитър Канев и 
преподаватели от катедра “Чужди езици” и 
брокери-възпитаници на ВВМУ и Института  
- г-н Тодор Василев, г-н Даниел Стефанов, 
г-н Тошко Тодоров, г-н Росен Костурков, г-н 
Ивайло Гецов, г-н Кузман Попов, както и 
г-жа Гинка Хундрева – действащ брокер в 
Испания, оценител и преподавател на Ин-
ститута.

Обучението се провежда главно по две 
форми: присъствена и дистанционна.

Основната форма на присъствено обу-
чение е курс за професионален сертификат 
за лицензиран корабен брокер.

Приемът се извършва с приемен изпит 
по английски език. Приети са тези, които по-
кажат знания над определения минимум. 
Обучението се провежда на английски език. 
Обикновено групите започват  с около 25-30 
обучаеми, но през първата година, главно 
поради не взети изпити, отпадат близо по-
ловината. За сега успешно завършват курса 
около 30%-40% от приетите, а до сертифи-
кат от Института достигат около 15%-20% 
от приетите.

Обучаемите са със статут на курсисти 
във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”.

Продължителност на обучението - две 
години (четири модула). Занятията се про-
веждат ежеседмично в събота/неделя по 

осем учебни часа, по време на семестъра. 
Успешно издържалите изпитите полу-

чават Сертификат за професионална ква-
лификация от Института за лицензирани 
корабни брокери - Лондон и Свидетелство 
за следдипломна квалификация на ВВМУ 
„Н. Й. Вапцаров”.

Учебната програма е одобрена от ICS 
и обхваща три групи учебни дисциплини от 
„Въведение в шипинга”, пристанищно аген-
тиране, опериране на кораби и различни 
видове товари, до право, застрахователно 
дело, логистика, финанси и управление на 
счетоводството в шипинга.

Учебната програма е организирана в 
четири модула. Учебните дисциплини за-
вършват с полагане на писмен изпит на ан-
глийски език по методика на Института. 

След приключване на курса на обуче-
ние, ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” провежда изпит 
и успешно издържалите получават Свиде-
телство за следдипломна квалификация.

Поради факта, че на ВВМУ ”Н. Й. Вапца-
ров” са предоставени изключителни права 
от ICS като Дистанционен център за обуче-
ние, курсистите нямат взаимоотношения с 
ICS във връзка с тяхното обучение. Курси-
стите встъпват самостоятелно във взаимо-
отношения с ICS, когато решат, че трябва да 
се явят на изпит за сертификат. 

В качеството си на „Изнесен център за 
изпитване” на Института изпитите за сер-
тификат се провеждат в училището по ма-
териали на Института. Това се случва един 
път в годината, едновременно в целия свят. 
Тетрадките с отговорите се изпращат за 
оценяване в Института.

Резултатите от изпитите се обявяват ин-
дивидуално на явилите се по електронната 
поща и месец по-късно, в сайта на Инсти-
тута.

Дистанционната форма е основната 
форма на обучение на Института. Към на-
стоящия момент обучаваме брокери от 
България, Русия, Турция и Румъния.

Обучаемите като правило са работещи 
в бизнеса в корабоплаването, които жела-
ят да повишат своята професионална под-
готовка, да придобият международно при-
зната професионална квалификация, да 
повишат своя личен авторитет на междуна-
родния пазар в шипинга, да придобият об-
разователен ценз за работа в чуждестранни 
шипингови фирми.

Кандидатстването се извършва във 

Тодор Василев
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СПЕЦИАЛИЗИРАНИ
ПРЕВОДИ

ОТ МОРСКИЯ,
АВТОМОБИЛНИЯ

И ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ
ТРАНСПОРТ

НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНИ
ТЕКСТОВЕ

И ДОКУМЕНТИ

тел. 052 655 773, тел./факс 052 655 787
e-mail: veronika66@mbox.contact.bg

Преводната агенция 
„Вероника 66”ООД 
се ангажира 
с качествени писмени
преводи от
англииски, френски, 
немски, полски и 
руски език
на български език
и обратно.

Преводите се извършват 
в сътрудничество
с експерти в областта
на транспорта 
и транспортните услуги.
Превежда се документация
по организация на превозите.

Нашите преводачи,
преводачи от висше учебни 
заведения, са квалифицирани
и опитни в съответните
области на превод.

Сроковете, определени от 
възложителя, се спазват.

Очакваме Ви в нашата преводна агенция.
Гарантираме, че ще останете доволни от резултата.

Доц. д-р Вяра Петкова

ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” по електронен път, 
без приемен изпит и в съответствие с уста-
новената от Института процедура.

Кандидатите трябва да бъдат със за-
вършено най-малко средно образование и 
да са работили поне 2-3 години във фирма 
в сферата на шипинга или да са с висше об-
разование.

Обучението им се извършва по елек-
тронен път от “тютори”, които са членове на 
Института и са одобрени от Академичния 
съвет на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров”. При невъз-
можност да осигури тютор по определена 
учебна дисциплина, изискваме такъв от Ин-
ститута.

Обучението се извършва на английски 
език.

Учебната програма се формира съглас-
но изискванията на Института и избора на 
обучаемия.

Всеки обучаем получава от ВВМУ „Н. Й. 
Вапцаров” учебник по изучаваната дисци-
плина и му се определя тютор. Обучаемият 

изучава самостоятелно учебния материал 
по уроци, като за всеки от тях подготвя до-
машно, което изпраща на своя тютор. Той го 
оценява и дава своите препоръки на обуча-
емия.

Всеки обучаем има личен ангажимент 
да се регистрира в Института за полагане 
на изпит по всяка една учебна дисциплина, 
след като е получил положителна оценка на 
домашните си.

Завършилите обучението и работещите 
в шипинг бизнеса могат да станат членове 
на Института и получават степен на призна-
ние „Member”. След не по-малко от 3 годи-
ни, при условие че са постигнали сериозни 
успехи в шипинг-бизнеса, могат да бъде 
удостоени с по-високата степен „Fellow”. 
Следват и други по-високи степени, които 
се удостоверяват със сертификат на инсти-
тута и са символ на професионализъм, ав-
торитет, честност и доверие за партньорите 
в шипинга по целия свят.
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Tel: +359 52 692 286; Fax: +359 52 649 587; e-mail: portfleet_99varna@mail.bg
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ТРАНСПОРТ И СПЕДИЦИЯ,
ПРОЕКТИРАНЕ И 
СТРОИТЕЛСТВО,

ДЪРВООБРАБОТВАНЕ, 
ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ,

АРТ ГАЛЕРИЯ, 
ОХРАНИТЕЛНИ УСЛУГИ

За информация и контакти:
тел: 052 601 900, 601 999

факс: 052 601 150
e-mail: office@navibul.com

www.navibul.com
9000 Варна, ул. „Хан Крум” 23
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ААААААААА АА  ААААААААААААА АА 
АААААА ААААААА

ПОКАНА

за провеждане на годишното събрание на Асоциацията на възпитаниците на 
Морско училище на 06.08.2009 г.

Управителният съвет на „Асоциация на възпитаниците на Морско училище”, 
Варна, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо годишно събрание на 
членовете на асоциацията на 06.08.2009 г. в 16:00 ч., във Варна, ул. „Васил 
Друмев” 73, зала „Вапцаров” на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”, при следния дневен 
ред: 

Отчет за дейността на Асоциацията след годишното събрание и изпъл-1. 
нение на приетия план от 19.02.2009 г. от Организационен комитет за 
честване 100 г. от рождението на Вапцаров.
Разглеждане постъпили предложения до 31.03.2009 г. за промени в  2. 
Устава на АВМУ и гласуване на промени в Устава на АВМУ.
Разни3. 

Писмените материали по дневния ред на общото събрание са на разположение 
на членовете на Асоциацията всеки работен ден във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”. 
При липса на кворум на основание чл. 27  ЗЮЛНЦ, общото събрание ще се 
проведе на 06.08.2009 г. в 17:00 ч. на същото място и при същия дневен ред.

Председател на УС на АВМУ

Капитан Петър Тухчиев

28.05.2009 г.

Поканата е публикувана в бр. 46, стр. 127 на „Държавен вестник”
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След като пак 
бил уволнен от 
Флота, но вече от 
Отечествено-фрон-
товската власт, за 
несъвпадения в 
интерпретациите 
по морската ни ис-
тория, първият ни 
адмирал, Варикле-
чков, трябвало да 
преживява от една 
мижава пенсийка 

и от труда си с магарешката каручка, кой 
за каквото го повика. Нека да припомня, че 
това е човекът, дръзнал някога да каже в 
Двореца: 

– Ваше величество, господа! Предлагам 
България да запази пълен въоръжен неутра-
литет! Германия, господа, ще загуби война-
та!

След 17 дни му се наложило да бъде 
уволнен за първи път, “по собствено жела-
ние”.

Но на избори ходел редовно, чак до 
смъртта си. Обитатели на някогашната мест-
ност „Рупи” (днес кв. „Чайка” във Варна – 
бел. авт.) си спомняха как идвал официално 
облечен в кварталния ОФ клуб и от вратата 
казвал: 

– Другари, не отричам постиженията на 
новата ни власт, но аз съм се клел на Него-
во Величество Царя и затова ще гласувам с 
бяла бюлетина! 

Пускал си празния плик в урната без да 
влиза в тъмната стаичка и на никой не му 
идвало на ума, че върши нещо нередно. По-
редно от това има ли, да гласуваш по съ-
вест?

То, избори по нас е имало всякакви. И с 
„рота, пли!” е имало, и бюлетини са се бро-
или с „угасяние на свещите”... Да не стават 
грешки, на местните избори едни наши съв-
ременници снабдяваха подкупените избира-

тели със специални удостоверения – на за-
стъпник. Има и още да видим!

Най-ранният ми спомен за избори е от 
предизборна агитация. В клуба на квартал-
ната организация на ОФ на ул. „Д-р Басано-
вич” са се събрали доста хора (по списък). 
Някои са дошли с дечурлигите, че къде да 
ги оставят по това време – нито да играят 
на улицата, нито да са в леглата. Печката в 
ъгъла бумти, от трибуната ораторът чете ли 
чете, до него, в „президиума”, се е оклюмало 
(от жегата) местното ръководство, чакат го 
да свършва вече. На първия ред се курдиса-
ли баба Гана, от ъгловата къща срещу зар-
заватчийницата и мъжът й, бай Иван. Тя гле-
да и слуша, като караулен на пост, ама той 
кърти безотговорно, още откакто е седнал на 
стола. По едно време баба Гана става, отива 
до масата на президиума, взема гарафата с 
вода, пълни чашата на оратора и я изпива на 
един дъх. След това с гарафа в ръка се връ-
ща до първия ред, разтърсва яката бай Иван 
(в това време ораторът гледа ошашавен).

– Иване, ти искаш ли, бе?
– Тцъ!
Баба Гана връща водата на масата и 

предизборната агитация продължава.
Така се случи, че за първи път гласу-

вах път от болничното легло. Тъкмо ме бяха 
оперирали и доктор Айладънов, мой отдав-
нашен познат и председател на секционната 
комисия в болницата, дойде на крака, пода-
де ми заедно с плика единствената бюлети-
на, след това урната, аз си пуснах гласа и 
толкоз. Който не знае, така се постига избо-
рен резултат 99,99 %! Лошо ли им беше на 
избраните?

И като курсант съм гласувал. Курсантите 
са народ весел и енергичен, който непрекъс-
нато е във война със скуката. Председател 
на комисията е професор Райнов. Заклетите 
зевзеци са се подготвили както си му е ре-
дът – един си изгладил лъскави книжки от 
бонбони, да ги пъхне незабелязано в плика, 

ПО  ИЗБОРИ
„Иване, ти искаш ли, бе?”
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друг нарязал с ножица комикси, трети нари-
сувал сърце, прободено със стрела (каква 
пошлост) и т. н.

Райнов и той знае две и двеста, и още 
като зашумоляха първите станиоли при от-
варянето на урната, сложи ръка върху нея, 
и каза:

– Някой съмнява ли се, че нашите кур-
санти са гласували по съвест и така, както 
сме ги възпитали? Аз ви предлагам да не си 
губим неделята в броене, а да отбележим 
в протокола: недействителни бюлетини – 
няма, гласували с листата на ОФ – 100 %. 

И го отбелязаха, някой съмнява ли се?
Първите демократични избори преживях 

в бригадата в Созопол. Срочнослужещите от 
войската за сефте щяха да гласуват не по 
поделенията, а в градските избирателни сек-
ции. Дойде най-строга заповед – да се осигу-
рят условия за свободни избори, никакъв на-
тиск, смените на дежурната служба да бъдат 
съобразени със съблюдаването на правото 
на всеки да даде гласа си!

Далеч преди обед празнично облечени, 
половината матроси напуснаха поделението 
– и право в кръчмите! Как пък някой не попи-
та къде е изборната секция! Зер, изборите са 
свободни, но не са задължителни. Созопол-

ските кръчмари не са такива хора, да вземат 
да връщат мющерии, че било изборен ден. 
И смее ли някой да им окаже натиск и да ги 
изрита оттам? По обед свободният електо-
рат, подобаващо развеселен, се завърна, за 
да даде възможност на втората партида да 
упражни демократичното си право.

Точно тогава изрядно се усъмних - какво 
е имал предвид народният певец, като е пи-
сал за „пиянството на един народ”.

Така ме гложди и досега!
P.S.
Ех-е-е-е, преди време, за да избегне 

глобата, дивият козар „Юрдекя” разпилял с 
йерихонското си гърлище бюлетините в тъм-
ната стаичка. 

Варненски „местни”  избиратели пък пус-
каха глас за по стотина лева, защото само 
туй ще им е файдицата от общинските из-
браници и те си го знаят. А останалите? 

На изборите у нас по прастар тертип се 
прави преброяване на нефелните в главата 
– дават им законната кофичка и те пълнят с 
нея каца без дъно. Наливат вътре, ама ка-
цата май е за парлама, а водицата тече на-
където гледат партийните олуци, нагласени 
под нея!

ЯНЧО БАКАЛОВ

Zodiac Maritime Agencies
Ltd London

Zodiac Maritime Agencies Ltd London is 
managing a fleet of vessels of different owners. 
The vessels under Zodiac management are 
containers, bulk carriers, car carriers, reefers, 
oil and chemical tankers and LPG vessels. 
Presently Zodiac operates 139 vessels and 39 
new buildings will be included in the fleet by the 
end of  2010.

Toward 15th Jan 2007 fleet breakdown as per 
type of vessels is:

- 44 containers (1400-6500 TEU)
- 54 bulkers (DWT 27000-211000)
- 9 car carriers (2800-4800 cars)
- 12 reefers (Dwt 8000-10000)
- 11 chemical tankers (DWT 9000-39000)
- 8 LPG (DWT 13000-18000)
Zodiac is on the Bulgarian seamen market since 

1989 and aprox 2400 seamen are employed by the 
company.

Zodiac is running cadets programme since 1991 
and aprox 400 students started their sea service on 
company vessels. In 2005 following frame contract 
signed with Naval Academy’s management, Zodiac 

is arranging prior graduation sea service for deck 
and engine cadets who have decided to devote 
themselves to sea career.

The Company is in very good relations with the 
management of “Nikola Vaptsarov” Naval Academy. 
In the last 8 years Zodiac is constantly offering 
sponsorship and support in terms of Academy’s 
accreditation.

Besides giving good opportunities for making 
progress in the sea hierarchy, the Company has 
given chance to many of her ex-seamen to start 
shore-based jobs in the London head office and in 
her branch office in Varna.

Zodiac Maritime Agencies Ltd London
Local Representation Varna
119 Primorski Blvd
Varna 9000

Tel:     +359 52 667100 (667 111 - 667 115)
Fax:    +359 52 667105
e-mail: office@zodvarna.com
web:    www.zodvarna.com
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ОТПЛАВАНЕ 1

На Валя

Тръгвам.
И пътят ми е далечен –

от хоризонти нарязан е моя път!
Не ме питай – мъртва е всяка 
вечност!
Погледни ме. 

Тук е важен мигът!

Тръгвам.
Разсипи след мене жажда,

завържи ме с една надежда   
и ме пусни.

Може аз да изчезна,
но сърцето ми ще се обажда,

aко чуе от твоето знак “върни се, 
върни!”

Тръгвам. Нищо не казвай.
Чакай ме!

Тръгвам.
Дай ми за пътя очи –

да се върна,
дори на пътя ми да седне 
мрака...

Дори ако внезапно
целият свят замълчи!

ВИК

На моите съвипускници

Земя! Далечна моя!
И Родино!

Отхвърлени
или забравени сме ние?

Или сме най-обичаните синове –
в морето разпиляни

като птици,
жадуващи за пролет

и гнезда!
На мостика – сами

и с тебе.
Във койките – сами

и с тебе.
И срещу бурите –

със тебе!
И срещу себе си –

със тебе!
Мъже – корави 

и безсилни.
И силни

като мирен връх!
И като вик неукротими...
Понякога – от болка – чужди...
Но винаги – до болка твои!

Имаме удоволствието да представим на читателите си 
избрана поезия от доц. д-р Георги Вълчев, 

дългогодишен преподавател във ВВМУ „Н. Й .Вапцаров” 
и радетел на каузата на Асоциацията на възпитаниците на 

Морско училище.






